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Børn i fællesskaber - Incitament styringsmodel

Den incitaments styringsmodel der forslås indført, består af midler fra det 
specialiserede undervisningsområde, som samles i en større inklusionspulje, der 
lægges ud til hver skole fordelt efter elevtal og socioøkonomi. Skolerne får derved 
udlagt en stor pulje af midler, som i dag er samlet centralt i Center for Børn og 
Undervisning til betaling for ydelser til børn, der er visiteret til specialforanstaltninger 
og støttetimer.

Eksklusionstaksten fastlægges til 180.000 kr. pr. elev, når en elev visiteres til enten 
enkeltintegration, specialklasse og dagbehandlings tilbud. I praksis fungerer 
modellen således, at når skolelederen indstiller en elev til visitation, så betaler 
skolelederen 180.000 kr. i eksklusionstakst. Hvis eleven visiteres til et af Faxe 
kommunes specialtilbud, følger de 180.000 kr. med eleven over i de specialiserede 
undervisningstilbuds budget.

Inden udlægningen reserveres en central fællespulje/buffer på 2,5 mio. kr. til 
betaling af eventuel forskel ved brug af dyre eksterne tilbud. Derudover reserveres 
ydereligere 5 mio. kr. centralt til dækning af de allerede ny og revisiterede børn for 
skoleåret 2019-2020. Hvis der er mindreforbrug på den centrale fællespulje, 
omsættes disse til kompetenceudvikling af medarbejdere, inklusionsfremmende 
tiltag m.m.

Der indarbejdes en nedtrapning i incitamentsmodellen, således at segrerations 
niveauet skal falde trinvist. Nedtrapningen sker over en længere årrække, hvoraf 
en del af midlerne tilgår skolerne igen til inklusionsunderstøttende arbejde, og en 
anden del budgetreduceres i den udlagte pulje til skolerne. Når 
segrerationsprocenten svarer til den på den tid gældende niveau Faxe kommune, 
sammenlignet med andre kommuner og svarende til kommunens sociodemografi 
ophører nedtrapningen.  

Mulige konsekvenser ved at fremrykke incitamentsstyringen:

 

·         Kompetence udviklingen for almen medarbejderne kan ikke gennemføres 
førend incitamentsstyringen iværksættes. Der er kick off på alle skolerne i maj 
måned. Selve uddannelses forløbet løber fra august til februar 2020.  

·         Med tidlig indførelse af en nedtrapningsmodel tages der penge ud, af det 
udlagte budget til skolerne, førend der eventuel er sket en ændring i tænkning 
samt kompetenceløftet medarbejderne. Dette kan medføre at merforbruget 
skubbes ud på skolernes budget. Modsat er segrerations procenten meget høj i 



Faxe kommune, og derfor er vurderingen, at der er handlerum for skolerne. Dette 
skal dog igen ses i sammenhæng med, at Faxe kommune er i den nederste 25 % 
blandt alle landets kommuner i forhold til udgift pr elev jævnfør KLs nøgletal.

·         Der reserveres en central fællespulje på 2.5 mio. kr. og 5 mio. kr. af den 
udlagte sum til skolerne, hvilket må forventes har konsekvenser for skolernes 
økonomi.

·          En omlægning af denne art midt i et budgetår vil kræve ekstra 
administration, ledelse og styring centralt som decentralt.

En fremrykning af incitamentsmodellen med en indbygget nedtrapningsmodel, 
således at der i år skal ske et fald på 1 % i segregeringsprocenten fra 8,3 til 7,3 % vil 
medføre en reduktion af udgifterne på 3.117.852 kr.


